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Zasuwa okularowa z przegrodll 

płaskli 

Przed.miotem wzoru użytkowe10 jest zasuwa okularowa z 

prZeirOdll płask' znajduj,ca zastosowanie zwłaszcza w sekcjach 

armatury gazowej i wodnej. 

Znana jest z ksi,żki W.J. Turk pt. "Pompy i pompownie", 

PWT 1954, str. 114 - 117, zasuwa z odci,żon, przegrod~ płas

k,. W zasuwie tej przestrzenie, usytuowane po obu stronach 

prze,rody, s~ poł~czone poprzez otwory przelotowe wykonane w 

korpu.&ie za~uwy za pomoc, ł~cz,cej je rury obiegowej o małej 

średnicy, wyposażonej w odpowiedni' zasuwę. Wrzeciono zasuwy 

jest usytuowane równoleile do płaszczyzn pr'Ze~rody. 

Znana z ksi,żki pt. "Encyklopedia techniki - budowa maszyn", 

W"NT 1969, str. 1070, zasuwa z przegrodll klinow' odci,żon,, ma 

wbudowany w prze~rodzie zawór irzybkowy, służ,cy do zamykania 

wykonanego w zasuwie kanału, l~cz,ce10 obie strony zasuwy. 

Wymienione zasuwy ze wzglętu na ich duże gabaryty maj' zasto

sowanie w ,azoci,iach i w ruroci,gach wodnych wszędzie tam 

~dzie jest do~tateoznie dużo, miejsca na ich zamontowanie •. Nie 

nadaj~ się natomiast do stosowanie w przypadku ograniczonej 

ilości miejsca w sekcjach armatury gazowej lub wodnej ani do 

współpracy z urz,dzeniam do wykonywania otworów w czynnych i&-
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zoci~aoh lub wodoci,gach ze wz,lędu na ich znaczne długości. 

Znaczna dłuiojć zasuwy powoduje konieczność zwiększenia dł~o

ści wrzeciona robocze~o urz,dzenia do wykonywania otworów, 

przy czym przy zwiększonej dł~ości wrzeciona urz,dzenie ma 

większe gabaryty i mniejaz' sztywność wrzeciona, co po•arsza 

warunki skrawania. 

Znana z opisu patentowe,o USA nr 3.203.664 zasuwa okularowa z 

przegrod' plas~ zawiera wykonane w jego korpU&ie, izielonym 

w płaszczyźnie prostopadłej do przekroju otworu przepływowego, 

pierścieniowe rowki, każdy z osadzonym w nim pierścieniem WiZ

czelniaj,cym, Wiytuowane współśro4kowo względem otworu przepły

wowego, po obu stronach przegrody płaskiej. 

Zasuwa ta nadaje aię wył,~nie do ciśnień niskich z uwagi na 

brak w niej odci,żenia przegrody płaskiej. 

Celem wynalazku jest wyeliminowanie wymienionych niedo

godności. 

Istot~ zasuwy okularowej z prze~rod~ płask~ o~adzon' na 

wałku ułożyskowanym w korJWiie dzielonym w płaszczyźnie pros

topadłej ao osi przekroju otworu przepływowego, zawieraj,ca 

wykonane w jego korpwiie rowki, każdy z osadzonym w nim pier

ścieniem uszczelniaj~cym, usytuowane współśrodkowo względem ot

woru przepływowe~o, po obu stronach przegrody płaskiej, jest to 

że w korpuaie, po obu stronach przegrody płaskiej a• wykonane 

wyrównawcze otwory przepływowe z osadzonymi w nich zaworami 

odcinaj~cymi, poł,czone ze sob~ nad gniazdami zaworów odoinaj•

cych kanałem przeplywewym. Ponadto w korpWiie po obu stronach 

przegrody płaskiej, na prori5niu równym odległo•ci osi przekroju 

przepływowego od osi wałka, s~ wykonane rowki, w których s, 
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osadzone wkładki ślizgowe. Obok pierścieni uszczelniaj~cych 

a~ osadzone dodatkowe pierścienie uszczelniaj~ce. 

Zalet~ za~uwy okularowej z przegrod~ płask~, według wzo

ru użytkowe,o, jeet jej wielka użyteczność, zwłaszcza ws tacj3 eh 

armatury iazowej i wodnej. 

Zasuwa okularowa z przegrod~ płask~, według wzoru użytk o

wego, jest przedstawiona schematycznie na rysunku, na którym 

fi~. 1 przedstawia zasuwę w widoku prostopadłym do przekroju 

poprzecznego jej otworu przepływoweio, fi1. 2 - zasuwę w prze

kroju oaiowym usytuowan~ pomiędzy króćcami przewodu przepływcr 

wego, fi8• 3 - zasuwę w przekroju wzdłuż osi przekroju przepły

wowego i wyrównawczych otworów przepływowych. 

Przedmiot wzoru użytkowego ma przebrodę płask~ 1 osadzon~ na 

wałku 2 ułożyskowanym w korpu&ie 2 dzielonym w płaszczyźnie 

prostopadłej do osi przekroju otworu przepływowego 4. W kor

pusie ~ po obu stronach przegYOdy płaskiej 1 s~ wykonane row

ki, każdy z osadzonym w nim pierścieniem uszczelniaj~cym 2, 
usytuowane współśrodkowo względem otworu przepływ~iO ~ oraz 

wyrównawcze otwory przepływowe § z osadzonymi w nich zaworami 

odcinaj~cymi z, poł~czone ze sob~ nad gniazdami zaworów odcina

j~cych 2 kanałem przepływowym 8, a ponadto na promieniu rów

nym odległości osi przekroju przepływowego ~ od osi wałka 2 

&~ wykonane rowki, w których s~ osadzone wkładki śliz~owe 2· 
Obok pierścieni uazczelniających 2 s~ osadzone'f ;:e~~~o;:nie 
uszczelniające 10 z materiału o małym współczynniku tarcia. 

W warunkach eksploatacyjnych zasuwy okularowej z prze

grod~ płask~, we4ł~ wzoru u~ytkowe~o, przed otwarciem zasuwy 

otwiera się zawory odcinające 2 1 po wyrównaniu sit ciśnienia 
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medium po obu ~tronach przegrody płaskiej 1 wychyla aię na 

ż~dan, wielkość otwarcia przekroju otworu przepływowe,o ~po 

czym zamyka aię zawory odcianj~ce Z· 

Akademia Górniczo- Hutnicza 

im. Stanisław& Staszica 
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Zastrzeżenie ochronne 

Zaauwa okularowa z przegrod~ płask' osadzon~ na wałku uło

żyskowanym w korpu&ie dzielonym w płaszczyźnie prostopadłej 

do osi przekroju otworu przepływowe~o, zawierająca wykonane w 

jego korpusie rowki, każdy z osadzonym w nim pierścieniem usz

czelniającym, usytuowane współśrodkowo względem otworu przepły

wowego, po obu stronach przegrody płaskiej, znamienna tym, że 

w korpusie /2J, po obu stronach przegrody płaskiej /j/, są 

wykonane wyrównawcze otwory przepływowe /§/ z osadzonymi w 

nich zaworami odcinającymi ;z;, połączone ze sobą nad g•niaz

dami zaworów odcinaj~ąych IV kanałem przepływowym /8/, a 

ponadto w korpusie 12/ po obu stronach prze~rody płaskiej /j/, 

na promieniu równym odległości osi ~rze~roju przepływowego /fi 

od osi wałka /Ef, są wykon~ne rowki, w których są osadzone wkład

ki ślizgowe /9../, zaś obok pierścieni uszczelniaj~cych 121 są 
'dod:J tk.JW0 

osadzonerp1ersc1enie uszczelniające /~O/ z materiału o małym 

współczynniku tarcia. 

Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica 
PEŁNOMOCNIK 
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